
12 Λόγοι για να ψθφίςω Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ 

ςτισ Εκλογζσ για ΟΛΜΕ – Ν.Σ. ΑΔΕΔΤ ςτισ 5 Ιοφνθ.      
 

 
Ψθφίηω Εκπαιδευτικι  Παρζμβαςθ, τθν Αναγκαία υνδικαλιςτικι Δφναμθ, γιατί: 

 
1) τθρίηω ςτο ςωματείο ςτθν ΟΛΜΕ και ςτο Νομαρχιακό Σμιμα τθσ ΑΔΕΔΤ μια ανεξάρτθτθ αγωνιςτικι 
αντιπολίτευςθ απζναντι ςε κάκε νεοφιλελεφκερθ αντιλαϊκι Μνθμονιακι Κυβερνθτικι ςυνεργία 
ΤΡΙΖΑ- ΝΔ -ΠΑΟΚ (ΚΙΝΑΛ). Αυτοί μασ ζφεραν μζχρι εδϊ, κζλουν να ξανακυβερνιςουν,  και  ταυτόχρονα 
να ελζγχουν αςφυκτικά και τα ςυνδικάτα... 
Είμαι κυμωμζνοσ με αυτοφσ που ζριξαν τα βάρθ τθσ ακεράπευτθσ και πρωτοφανζρωτθσ από το 1930 
κρίςθσ του ςυςτιματοσ, που πεικινια υπθρετοφν, ςτισ πλάτεσ μασ.  
Αντιςτζκομαι ςτο αναίςχυντο κατεςτθμζνο που εξολοκρεφει τθν αλικεια, τθν δφναμθ τθσ ελεφκερθσ 
ςκζψθσ και τθσ ςυνειδθτά ζντιμθσ ςτάςθσ. 
2)  Θζλω θ επόμενθ μζρα των εκλογϊν να βρει το κίνθμα των αναπλθρωτϊν και εν γζνει εργαηομζνων 
και ανζργων, των μονίμων Εκπαιδευτικϊν,  ςε καλφτερθ κζςθ Πανελλαδικά  και ςτθν Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ. 
Ενιςχφω μζςω τθσ Εκπαιδευτικισ Παρζμβαςθσ Αχαΐασ το Πανελλαδικό Δίκτυο των Αγωνιςτικϊν 
Παρεμβάςεων υςπειρϊςεων για να ξεκινιςει ζνασ νζοσ, πιο ξεκάκαροσ, αλλά και πιο αποφαςιςτικόσ 
γφροσ οργανωμζνων ςυνδικαλιςτικϊν και πολιτικϊν αγϊνων και διεκδικιςεων κατά των Μνθμονιακϊν 
τουσ πολιτικϊν - εφαρμοςτικϊν νόμων και των υποδουλωτικϊν Δανειακϊν υμβάςεων. Από τα λεγόμενα 
«μικρά» και κακθμερινά ηθτιματα, απολιξεισ τθσ επίκεςθσ του «κεφαλαίου» και των μνθμονίων του, 
μζχρι τα μεγάλα ηθτοφμενα. 
3) Αναγνωρίηω ςτθν Παρζμβαςθ μια αςυμβίβαςτθ δφναμθ, με ςυνεπι και ενωτικι παρουςία, ςε όλουσ 
τουσ μικροφσ και μεγάλουσ αγϊνεσ από το 1990 μζχρι ςιμερα ςτθν Αχαΐα. 
Πρζπει να ενιςχυκεί ΚΑΙ ςτθν Κάλπθ για το Νομαρχιακό Σμιμα τθσ ΑΔΕΔΤ ςτθν Αχαΐα. Απζναντι ςτισ 
κομματικζσ και κρατικοδίαιτεσ παρατάξεισ που ζχουν ακυρϊςει τθν λειτουργία του Ν.Σ.  τθσ ΑΔΕΔΤ 
κακυςτερϊντασ το υνζδριο και τισ Εκλογζσ για δφο χρόνια χωρίσ να δίνουν εξθγιςεισ (ΔΑΚΕ-ΠΑΚΕ-
ΤΝΕΚ–ΠΑΜΕ-ΜΕΣΑ), μπλοκάροντασ κάκε ςυνδικαλιςτικό οριηόντιο ςυντονιςμό. 
Θ Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ ζχει πάρει πρωτοβουλίεσ για τον ςυντονιςμό των ριηοςπαςτικϊν ςυνδ/ικϊν 
εκφράςεων ςτα ςωματεία τθσ Αχαΐασ, ςε ενωτικι αλλά και αγωνιςτικι κατεφκυνςθ, ςτο επερχόμενο 
ςυνζδριο τθσ τοπικισ ΑΔΕΔΤ με ςτόχο τθν αναςφνταξθ του εργατοχπαλλθλικοφ κινιματοσ ςτθν Αχαΐα. 
4) Γιατί τα μζλθ τθσ Παρζμβαςθσ ςυνκζτουν μια πολφμορφθ ξεχωριςτι ςυλλογικότθτα. Είναι κομμάτι 
του κακθμερινοφ αγϊνα για τθν αξιοπρεπι ηωι του άνεργου, του άςτεγου, των προςφφγων ςτθν 
κοινωνία και ςτα ςχολεία -χϊρο δουλειάσ μασ- υπεραςπιηόμενοι πριν απ’όλα τα πιο ευαίςκθτα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ τουσ αναπλθρωτζσ, τθν ειδικι αγωγι, τισ κακαρίςτριεσ, τουσ νζουσ που δουλεφουν 



ςε ςυνκικεσ γαλζρασ και είναι ςπουδαςτζσ ςτα ΔΙΕΚ, των μακθτϊν που είναι ςυνδικαλιςτικά ακάλυπτοι  
ςτθν Μακθτεία -βορά ςτισ επιχειριςεισ και ςτισ νζεσ γκρίηεσ ηϊνεσ που ετοιμάηουν.  
5) Θζλω να εκπροςωπθκεί ςτα ςυνδικαλιςτικά όργανα το ρεφμα τθσ αντίςταςθσ και να υπάρξει 
αντιπολίτευςθ ριξθσ και εν τζλει ανατροπισ από τθ φυλακι του Ευρϊ, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και όλων 
των δομϊν του αχόρταγου κεφαλαίου. Που ςτακερά, αςυμβίβαςτα και κακθμερινά προςπακεί να 
ςυμβάλει ενωτικά ςτθν ςυγκρότθςθ ενόσ νζου πολιτικοφ εργατικοφ κινιματοσ και μιασ άλλθσ 
ταξικισ  απελευκερωτικισ  Ενότθτασ  ςτο ωματείο. 

Είναι μεγάλθ θ ευκφνθ όλων των Παρατάξεων ςτο ωματείο. Σων κυβερνθτικϊν ΔΑΚΕ & ΤΝΕΚ που 
ζχουν φζτοσ τθν ευκφνθ ωσ πλειοψθφία, αλλά και του ΠΑΜΕ και του ΜΕΣΩΠΟΤ που δεν πίεςαν 
κεςμικά ι δθμόςια. Απαράδεκτο ζνα Εκπαιδευτικό υνδικάτο, ςαν τθν Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ με 2000 μζλθ, 
να μθν ζχει Παρουςία  και  Πανό ςτθν Μεγάλθ Πορεία τθσ φετινισ Πρωτομαγιάσ ςτθν Πάτρα.  
Πρζπει να υπάρχει θ δφναμθ που κα αντιςτακεί ςτθν εφαρμογι ςυρρίκνωςθσ των ΓΕΛ αλλά και ς’ αυτά 

που ετοιμάηουν ςτθν Σεχνικι Εκπαίδευςθ με υπουργό τον «Μπαξεβανάκθ των ΤΝΕΚ». Σο ίδιο και ςτθ 

νζα «αριςτερι» αξιολόγθςθ που ςχεδιάηουν να ξεκινιςει ςφντομα με τα ςτελζχθ και κα τελειϊςει ςτο 

εγγφσ μζλλον με τθν μεγάλθ μάηα των Εκπαιδευτικϊν, πικανϊσ επί  Κυριάκου Μθτςοτάκθ ι ακόμα 

χειρότερα μιασ  Οικουμενικισ Μθτςοτάκθ - Σςίπρα. 

6) Δεν ανακζτω τθν πολιτικι μου δράςθ ςε κάποια κομματικι Παράταξθ, όςο αριςτερι κι αν δθλϊνει, 

όςο κι αν δείχνει λαϊκι. 

Δεν μετακζτω τθν αλλαγι των ςυςχετιςμϊν ςε μια μακρινι προοπτικι, μιασ απροςδιόριςτθσ λαϊκισ 

εξουςίασ. Για να πιςτζψει ο λαόσ ςτθν δφναμι του, να πλουτίςει τθν πείρα του και να ανακτιςει τα 

λεθλατθμζνα δικαιϊματά του αντιςτζκομαι και δθμιουργϊ με όλουσ μασ κακθμερινά ρωγμζσ και  

κλονιςμοφσ ςτο μαφρο μζτωπο των Μνθμονίων του ΟΟΑ  και τθν πολιτικι του ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν 

κοινωνία με ςτόχο τθν ανατροπι του «από τα κάτω και από τα αριςτερά». 

7) ...Γιατί αρνοφμαι τθν υποταγι ςτα ψευτοδιλιμματα του «μη χείρον βζλτιςτον» και τον δογματιςμό, 

που κρατοφν διαρκϊσ εγκλωβιςμζνουσ τουσ εργαηόμενουσ και τθν κοινωνία.  

Αποςτρζφομαι τθν ιδζα τθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ ωσ μοναδικι και κορυφαία, αφοφ ο 

καπιταλιςμόσ δεν μπορεί ποτζ να γίνει ανκρϊπινοσ. Δεν ζχω καμία διάκεςθ να γίνομαι ςυνζνοχοσ ςτο 

παραμφκι για τθν δυνατότθτα αλλαγισ πορείασ τθσ κοινωνίασ εντόσ τθσ ΕΕ και του ευρϊ και γενικά εντόσ 

του εξακλιωμζνου πολιτικοφ ςυςτιματοσ.   

8) ...Γιατί επιηθτϊ ςτακερά τον «ςυλλογικό άνκρωπο», πζρα από τα αποτυχθμζνα πρότυπα του 

αδιζξοδου ατομιςμοφ, του εξουςιαςτικοφ καριεριςμοφ και τθσ άβουλθσ μάηασ μζςα ςτο ςχολείο και 

ςτο ςυνδικάτο. Δεν αρκοφμαι, όμωσ, ςε ζνα γενικόλογο και τελικά αδιζξοδο όχι. ιμερα, περιςςότερο 

από ποτζ, υπάρχει ανάγκθ να μιλιςουμε ανοιχτά για τθν «κοινωνία των ανκρϊπων», τισ αξίεσ και τα 

ιδανικά τθσ. Γιατί μια τζτοια κοινωνία πρζπει και μπορεί να υπάρξει απαλλαγμζνθ από τα δεςμά τθσ ΕΕ 

και του ευρϊ, τθν λθςτρικι κυριαρχία τθσ ελλθνικισ αςτικισ τάξθσ, πάντοτε πρόκυμθσ υπθρζτριασ του 

διεκνοφσ κεφαλαίου για τθν από κοινοφ, αποτελεςματικότερθ κλοπι του κοινωνικοφ πλοφτου που εμείσ 

παράγουμε. Γιατί μόνο ζτςι μπορϊ να ελπίηω ότι ςτο τζλοσ οι εργαηόμενοι κα δικαιωκοφμε, ότι κα 

πάψουμε να φοβόμαςτε όλα όςα γίνονται δικεν για μάσ, αλλά χωρίσ και ενάντια ς’ εμάσ. 

9) ...Γιατί δεν κζλω μια κοινωνία δουλοπαροικία. Μασ προτείνουν τθν ελευκερία τοφ να υπακοφμε ςτο 
ΔΝΣ, τθν Παγκόςμια και τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα, το ΝΑΣΟ, τθν Σρόικα και ό,τι άλλο εφεφρουν. Θζλουν να 
μασ πείςουν ότι θ δικι τουσ ελευκερία είναι και δικι μασ. Θ πολιτικι ελευκερία όμωσ προχποκζτει τθν 
απαλλαγι μασ από τισ υπερεκνικζσ πολιτικζσ, οικονομικζσ και ςτρατιωτικζσ εξουςίεσ. Είμαςτε πλζον 
αναγκαςμζνοι να τθν διεκδικιςουμε για να μθν είμαςτε πια θ θχϊ ξζνων φωνϊν οφτε θ ςκιά άλλων 
ςωμάτων. 
10) Η Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ και οι Παρεμβάςεισ Πανελλαδικά βεβαίωσ δεν αρκοφν για να 
ανατραπεί  θ κανιβαλικι επίκεςθ και να ανοίξει μια νζα ςελίδα. 

Γι’ αυτό, κζλω να ενιςχφςω τθν πρόταςι τθσ για τθ ςυγκρότθςθ μζςα ςτο κίνθμα –ανοιχτά, δθμοκρατικά, 

ςε κάκε ςχολείο– ενόσ πλατιοφ μετϊπου ριξθσ και ανατροπισ, πρϊτα απ’ όλα με αγωνιςτζσ και 



πρωτοβουλίεσ που κινοφνται ςε αντι ΕΕ, αντιδιαχειριςτικι, αντικαπιταλιςτικι & αντιϊμπεριαλιςτικι 

κατεφκυνςθ. Παρζα μ’οςουσ ςυναντιόμαςτε ςτουσ δρόμουσ του αγϊνα ανεξάρτθτα με το τι ψθφίηουν. 

11) Οφείλω ΟΜΩ να ςπάςω ςτθν πράξθ τθν καταςτολι και τθν τρομοκρατία του αςτικοφ κράτουσ, 

των μθχανιςμϊν και των κομμάτων του. Όλων αυτϊν που επιδιϊκουν με κάκε τρόπο να κάνουν τθν 

φωνι κάκε ανυπότακτου, κάκε αντικαπιταλιςτι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Παρζμβαςθσ να ςιγιςει. 

Δεν μπορϊ να ςυμφιλιωκϊ οφτε να υποταχκϊ ςτθν εργοδοτικι δεςποτεία. Είμαι αλλθλζγγυοσ με κάκε 

εργαηόμενο που υφίςταται τα δεινά τθσ. Είμαι ςφμμαχοσ με κάκε κφμα του ρατςιςμοφ και του 

νεοναηιςμοφ και παλεφω για τα δικαιϊματά του με τον τρόπο με τον οποίο παλεφω και για τα δικά μου. 

12) Γι αυτό κζλω να δϊςω το παρόν και ς’ αυτι τθν εκλογικι μάχθ, ακολουκϊντασ τθν φωνι τθσ 

ςυνείδθςισ μου και δυναμϊνοντασ εκείνο το ςυνδικαλιςτικό ρεφμα, που δεν αρκείται ςτο ότι «δεν πάει 

άλλο», αλλά αναηθτά, ςυηθτά, παλεφει και απαιτεί ςτο «να πάμε αλλιώσ». 

Η Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ λοιπόν και εςείσ μαηί τθσ... απζναντι ςτθν κυβερνθτικι 
πολιτικι: 

 Που ταυτίηεται με τισ «καλζσ πρακτικζσ» του ΟΟΑ και τθσ ΕΕ 

 Που ξαναφζρνει τθν αξιολόγθςθ για να υποτάξει και να διαιρζςει τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 Που αυξάνει τα όρια θλικίασ ςτα 67 (μειϊνοντασ και τισ ςυντάξεισ), περικόπτει μακιματα & τμιματα  

 ... και να απολφει χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ 

 Που ετοιμάηεται να ξαποςτείλει τισ ειδικότθτεσ που ζχουν «παρειςφριςει» ςτα ςχολεία 

 .... και να μεταβάλλει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε περιφερόμενο κίαςο, διαλφοντασ τισ ηωζσ μασ και τα 
ςχολεία! 

 Που κζλει αμόρφωτουσ μακθτζσ (νζο ςχολείο) και με φτθνι εργαςία. 

 Που ςυντρίβει το δθμόςιο ςχολείο: Κόβει το κεφάλι τθσ Γϋ ΓΕΛ & μετατρζπει τθν Σεχνικι Εκπαίδευςθ 
ςε κατάρτιςθ και μακθτεία, υποβακμίηει τθν ειδικι αγωγι, μειϊνει τισ μεταφορζσ των μακθτϊν...  

 Που ετοιμάηεται να φιλτράρει και το υπόλοιπο Γενικό Λφκειο... 

 Που ξεπουλάει τθ δθμόςια περιουςία (και ςχολικά κτιρια) 

 ... και που εν τζλει ζχει παραδοκεί ςε ΕΕ - ΘΠΑ & μ’ ολίγθ Κίνα... 

Δεν κάνουμε πίςω: 
 Δεν γυρνάμε ςτισ παρατάξεισ του Αρβανιτόπουλου και τθσ Διαμαντοποφλου. Κόντρα ςτθν ΔΑΚΕ-ΤΝΕΚ-

ΠΕΚ και τισ νεοφιλελεφκερεσ λογικζσ που μασ ετοιμάηουν, όχι ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ, 
όχι ςτον Κοφλθ και το μαφρο μζτωπό του. Απζναντι ςτουσ επαγγελματίεσ υνδικαλιςτζσ Διευκυντζσ. 

 Δεν ςτθρίηουμε το χρεωκοπθμζνο ιδεολογικό και πολιτικό αφιγθμα των ΤΡΙΗΑ-ΤΝΕΚ, οφτε  ζχουμε 
πάκει ςοκ απο τθν πολιτικι τουσ, γιατί ποτζ δεν «πουλήςαμε φφκια για μεταξωτζσ κορδζλεσ», ότι θα 
καταργηθοφν τα μνημόνια χωρίσ ςφγκρουςη ή ρήξη με δανειςτζσ, Ε.Ε. και ΔΝΤ... 

Αναςυγκροτοφμε το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα: 
 Μαηί με όςουσ αγωνιςτζσ του ΜΕΣΩΠΟΤ ζπαυςαν τθν ομφαλοςκόπθςθ και είναι άτρωτοι από τθν 

απογοιτευςθ. Που είναι αντίκετοι με τθ ςυγκυβζρνθςθ με τθ ΔΑΚΕ, ΤΝΕΚ, αλλά και δεν χαϊδεφουν 
τον Προϊςτάμενο δίνοντασ του αζρα με τα γνωςτά ςε όλουσ αποτελζςματα. Μαηί με αυτοφσ που 
παίρνουν ξεκάκαρθ κζςθ και δεν τουσ κρατάει πίςω θ Διευκυντικι Θζςθ ςαν βαρφδι. 

 Μαηί με όςουσ αγωνιςτζσ βλζπουν το αδιζξοδο του απομονωτιςμοφ (δείτε Νομαρχιακό Σμιμα τθσ 
ΑΔΕΔΤ ςυρόμενοι πίςω από τον τοπικό κυβερνθτικό ςυνδικαλιςμό των «Πετρόπουλων» τθσ 
ΠΑΚ/ΠΕΚ  και τθσ ΔΑΚΕ). 

 Μαηί με κάκε ςυνάδελφο κάκε παράταξθσ, ςχιματοσ ι ανζνταχτο που αςφυκτιά, με κάκε εργαηόμενο 
που κζλει να ςθκωκεί χωρίσ τον υποταγμζνο  «ςυνδικαλιςμό» των παηαριϊν.  



 Επιηθτάμε ςτακερά τθν πολιτικι και οργανωτικι ανεξαρτθςία του ςωματείου από τθ διοίκθςθ και το 
κράτοσ (ςε αντίκεςθ με τα τοπικά ψθφοδζλτια ΔΑΚΕ, ΤΝΕΚ, ΠΕΚ) 

 Ενϊνουμε τισ φωνζσ και τισ γροκιζσ μασ με τον κόςμο τθσ εργαςίασ, τα πλατιά λαϊκά ςτρϊματα 

 Δεν κουραςτικαμε, οφτε εξαργυρϊςαμε. Μποροφμε μαηί ςασ να διαμορφϊςουμε μια νζα εργατικι 
λαϊκι αντιπολίτευςθ.

 

Εκλογζσ: Σετάρτθ 5 Ιοφνθ ςτα ςχολεία Σεμπονζρα, από 8.30 π.μ. ζωσ 7.00 μ.μ. 
****** 

Με Ψθφοδζλτιο... 

Για τθν ΟΛΜΕ & το τοπικό παράρτθμα τθσ ΑΔΕΔΤ 

Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ  Αχαΐασ (Αγωνιςτικζσ Παρεμβάςεισ – υςπειρϊςεισ – Κινιςεισ Δ.Ε.) 

******* 

01. Αγγελοκωςτόπουλοσ Ευάγγελοσ, ΠΕ03, 10ο Γυμν. Πάτρασ 

02. Αθδονίδθσ Θλίασ, ΠΕ08, Μουςικό χολείο Πάτρασ 

03. Καηάνθσ Νεκτάριοσ, ΠΕ83,  ΠΕ04.05, 1ο ΕΠΑΛ κάτω Αχαΐασ & 2ο  ΕΠΑΛ Αιγίου 

04. Κατςιγιάννθ Ευδοκία, ΠΕ05, Απόςπαςθ Α/Βάκμια Αχαΐασ 

05. Κουβαράκθ Γαρυφαλιά, ΠΕ02, 9ο ΓΕΛ Πάτρασ                                  

06. Κουλουριϊτθ Ειρινθ, ΠΕ04.04, 4ο ΓΕΛ Πάτρασ 

07. Κουμποφρα Μαρία, ΠΕ05, Απόςπαςθ Α/Βάκμια Αχαΐασ 

08. Λφκοσ Επαμεινϊντασ ΠΕ03,  ΓΕΛ  Παραλίασ Πάτρασ        

09.  Μαλλι Ουρανία (Ράνια), ΠΕ03, Γυμνάςιο – Λ. Σ. Φαρϊν & Γυμν. Καςτριτςίου 

10. Μπαλάνοσ Γεϊργιοσ, ΠΕ04.04, 12ο ΓΕΛ Πάτρασ 

11. Μπελερι Κωνςταντίνα, ΠΕ02, 7ο ΓΕΛ Πάτρασ 

12. Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ, ΠΕ04.01, Γυμν. - Λ.Σ. Χαλανδρίτςασ 

13. Ντίρλθσ Ακανάςιοσ, ΠΕ06, 7ο Γυμν. Πάτρασ  

14. Πανοφςοσ Βαςίλθσ, ΠΕ02, ΓΕΛ Παραλίασ  

15. αμπαηιϊτθσ Διονφςιοσ, ΠΕ04.01, Γυμν. Λακκόπετρασ & ΓΕΛ Κ. Αχαΐασ 

16. Φουντάσ Θεόδωροσ, ΠΕ03, ΓΕΛ Λάππα 

  

Ψηφίςτε - δυναμώςτε την Εκπαιδευτική Παρζμβαςη Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐασ, Μάησ 2019. 


